
J e g y z ı k ö n y v 
 

készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2008. november 27-én 
megtartott ülésérıl 
 
Jelen vannak: 
 

- Papszt Lajos polgármester, 
- Dankó József, Erdıs József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös 

Erzsébet, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán, Semsey Ottó, Zsombok Lajos 
képviselı-testületi tagok, 

- Dr. Szatmári Ibolya jegyzı, 
- Posza Jánosné mb. pénzügyi irodavezetı, 
- Dr. Szücs Gábor kistérségi irodavezetı, 
- Böröndi Franciska hatósági irodavezetı, 
- Sándor János fımunkatárs, 
- Dávid Jánosné fımunkatárs, 
- Borbély Róbert fıelıadó, 
- Bódis Attiláné fıelıadó 

 
Jelen van továbbá: Peitlerné Takács Éva Mővelıdési Ház és Könyvtár Igazgató 
 
Távol maradt: Kóczián Lászlóné, Székely-Benke László képviselı-testületi tagok, 
 
 
Papszt Lajos polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti iv alapján megállapitja, hogy 
9 fı képviselı-testületi tag megjelent, az ülés határozatképes azt megnyitja. 
 
Javaslatára a képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalja meg: 
 
1.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének III.negyedévi teljesítésérıl tájékoztató. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
2.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
3.) Az Önkormányzat 2007.évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról szóló 
7/2008.(IV.25.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
4.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepciója. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
6.) Étkezési térítési díjak megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
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7.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló többször módosított 
13/1995.(X.26.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
8.) Folyékony hulladékszállítás 2009.évi díj megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
9.) Települési szilárd hulladék-győjtés 2009.évi dijának megállapitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
10.) Mővelıdési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok szolgáltatási díjai. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
11.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
12.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
13.) Törvényességi észrevétel az Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásával 
kapcsolatban. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
14.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
15.) Törvényességi észrevétel a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 12/1998.(XI.26.) helyi 
adókról szóló rendeletére. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
16.) Hozzájárulás a téli közmunkaprogram pályázat beadásához. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
17.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2009.évi ivóviz- és szennyvizcsatorna 
dij megállapitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
18.) Megállapodás megkötésének jóváhagyása a mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
19.) Mindenki ebédel 2009 – a Gyermekétkeztetési Alapitvány pályázata. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
20.) Kötelezı gépjármő-felelısségbiztositás lemondása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
21.) Veres Margit lakásbérleti jogviszonya. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
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22.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
23.) Közbeszerzési Szabályzat módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
24.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapitó Okiratának módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
25.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
26.) Tanuszoda gazdasági társaság alapitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
27.) Lakásfenntartási támogatás iránti kérelmek elbirálása. 
Elıadó: Dr. Szatmári Ibolya jegyzı  
 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

165/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 

                               A képviselı-testület a polgármester által felsorolt napirendi 
                               pontokat elfogadja. 
 
 
1.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetésének III.negyedévi teljesítésérıl tájékoztató. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A vállalkozóknak a IV.negyedév van elıirva a fizetésre, ami ebben a beszámolóban még nem 
jelenik meg. A november-december hónapokban legjobb az adófizetési morál. A közmunkai 
foglalkoztatásnál nagyon sok hátralékostól levonásra kerül az évek óta húzódó tartozás. 
Elmondja van olyan adós is, aki közel 1,5 millió forinttal tartozik. 
 
Posza Jánosné  mb. pénzügyi irodavezetı 
 
Szeptember 30-ával 17.904 e Ft van az adószámlán. Ha ezt figyelembe veszik 97 %-os a 
teljesités. 
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A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

166/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 

                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                                2008.évi költségvetés III.negyedévi végrehajtásáról szóló 
                                tájékoztatót 135.611 e Ft elızı évi egyenleggel, 770.467 e Ft 
                                2008.III.negyedévi teljesitett bevétellel és 760.164 e Ft 
                                2008.III.negyedévi teljesitett kiadással fogadja el és  
                                145.914 e Ft egyenleggel hagyja jóvá. 
 
                                Határidı: azonnal 
                                Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
2.) Az Önkormányzat 2008.évi költségvetési rendeletének módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
19/2008.(XI.28.) rendelete 

az Önkormányzat 2008.évi költségvetését megállapító  
3/2008.(II.29.) rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
3.) Az Önkormányzat 2007.évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról szóló 
7/2008.(IV.25.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

167/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél- 
                              Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 3-2091/2008. 
                              számú levelében foglalt törvényességi észrevételt megtárgyalta, 
                              az észrevétellel egyetért. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
20/2008.(XI.28.) rendelete 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2007.évi költségvetése 
teljesítésének jóváhagyásáról szóló 7/2008.(IV.25.) rendelete 

módositásáról 
 
 

(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
4.) Az Önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepciója. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A koncepcióval kapcsolatosan reálisan csak akkor látnak, amikor lezárul a végszavazás és 
közölni fogják a normativákat. Köztudott, hogy eltörlıdik a 13. havi bér, ami annyit jelent, 
hogy a költségvetési, oktatási normativák csökkenni fognak.  
A testület nem kiván adó emelni. A Pénzügyi Bizottság mindennemő emelést elutasit, amivel 
egyet is lehet érteni, mivel nınek a lakosság közterhei. A gazdasági válság azt is eredményezi, 
hogy az iparüzési adó is csökkenni fog. Sikernek könyvelhetik el, ha a 2008-as szinten tudják 
tartani a költségvetést. Létszámleépitéssel nem számolnak. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Milyen jellegőek és mire vonatkoznak  a kiadás csökkentı intézkedések? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A kiadások csökkentésénél fıleg a dologi kiadásokat lehet csökkenteni. Oda kell figyelni, 
hogy feleslegesen ne fütsenek, és a világitással is sokat lehet spórolni. Az 
intézményvezetıkkel végig kell beszélni, hogy mit tudnak saját maguk csökkenteni. A város 
ünnep diszkivilágitása a korábbi években december elejétıl volt, az idén december 15-tıl 
január 15-ig lesz. Vannak olyan munkaterületek, ahol a közmunkás foglalkoztatásával is meg 
lehet spórolni a béreket. A téli idıjárás, amennyiben szükséges a hótolás egy éjszaka 80.000,-
Ft –ba kerül az Önkormányzatnak.  A vállalkozók 5500,-Ft/ÁFA órákénti dijat számolnak.  
 
A képviselı-testület  10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

168/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta 
                        és elfogadta az Önkormányzat 2009.évi költségvetési koncepcióját. 
                        A képviselı-testület a költségvetés véglegesítése során az alábbi 
                        feladatok elvégzését tartja szükségesnek: 
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                        - a költségvetés biztonságos végrehajtása érdekében véglegesiteni 
                          kell a bevételi forrásokat a normativ támogatásokra, valamint a 
                          saját bevételek körére vonatkozóan is. Ennek érdekében az egyes 
                          téritési és szolgáltatási dijakat felül kell vizsgálni. 

  
                  - a költségvetés nehéz helyzete miatt a bevételek teljes körő számba 
                    vételével, a kiadások szükséges mértékü csökkentésével biztositani 
                    kell a költségvetés megvalósithatóságát és pénzügyi egyensúlyát. 
 
                  - a beruházások és felújitások részletes tervezetét el kell késziteni, 
                    erısiteni kell a pályázatokon való részvételt, és ehhez a szükséges 
                    saját forrásokat meg kell teremteni. 
 
                  - az adó és lakbér hátralékok terén a hátralékok legnagyobb mértékü 
                    beszedését biztositani kell. 
 
                 Határidı: folyamatos 
                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester      

 
 
5.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet 
megalkotása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
21/2008.(XI.28.) rendelete 

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 2009.évi  
átmeneti gazdálkodásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
6.) Étkezési térítési díjak megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
22/2008.(XI.28.) rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról 
szóló 9/2008.(IV.25.) rendelete módositásáról 

 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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7.) Önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló többször módosított 
13/1995.(X.26.) rendelet módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
23/2008.(XI.28.) rendelete 

az önkormányzati lakások lakbérének megállapitásáról 
szóló többször módositott 13/1995.(X.26.) rendelet 

módositásáról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
8.) Folyékony hulladékszállítás 2009.évi díj megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
24/2008.(XI.28.) rendelete 

a települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 
szóló 20/2006.(IX.29.) rendelete módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
9.) Települési szilárd hulladék-győjtés 2009.évi dijának megállapitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Sándor János fımunkatárs 
 
A ZÖLDFOK 5,8 %-ot emelet a többi emelés az ISPA projektbıl adódik, mivel az elmúlt 
években egy csomó beruházást aktváltak. A 14 milliós beruházás 2009-ben fejezıdik be.  
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
Az önkormányzat miért nem próbál alkudni az ZÖLDFOK által adott ajánlatra? 
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
A zöldhulladék elszállitásával kapcsolatban teszi fel kérdését. 
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Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Mindenki elıtt ismert, hogy az elmúlt idıszakban csökkentek az üzemanyag árak. A cég 
mégis áremelkedéssel számol, miért? 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A megyében három város kezében van a hulladékgazdálkodás (Marcali, Kaposvár, Siófok). A 
konzorciumban ık a többségi tulajdonosok, a nyereség az övék, nem céljuk csökkenteni a 
hulladék gyüjtés diját. 
A hulladékgazdálkodási törvény azt is lehetıvé teszi, hogy 1.000,-Ft-ot igazgatási 
szolgáltatási dijat is megfizettesse az állampolgárokkal. (csekkek, levelezés). Tudomásul kell 
venni, hogy monopol helyzet van, az önkormányzatok nincsenek alku pozicióban. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az emlitett kettı utcában nem fizetik a dijakat a ZÖLDFOK azonban elszállitja a hulladékot. 
Év végén a cég kiküld egy listát a nem fizetıkrıl, az abban közölt összegeket az 
önkormányzatnak adók módjára kell behajtania.  
Lomtalanitást akkor vállal a cég, ha az önkormányzat megrendeli és fizeti is, ezt megtehetik 
évente akár négyszer is.  
 
Nem a most érvényben lévı, hanem az APEH által közölt üzemanyagárral számolnak. Nem a 
napi ár számit az árképzésekben.  
 
Külön igény szerint  meg lehet rendelni olyan kocsit, ami a zöldhulladékot elszállitja, 
természetesen dijazás ellenében. Rá kell szoktatni a lakosságot, hogy a zöldhulladékot 
komposztálja el.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Kaposváron a szolgáltató decemberben megküldi a lakosságnak az éves naptárt a hulladék, 
zöldhulladék és lomtalanitás szállitásáról. 
 
Makarész Zoltán  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint az idei évben sokkal kevesebb hulladékot szállitottak el mint tavaly, az ár 
mégsem csökkent. 
 
Sándor János fımunkatárs 
 
A tavalyi évben 754 tonna évi beszállitott mennyiséggel számoltak. A jelenlegi állapot szerint 
680 tonnánál járnak, ami év végéig el fogja érni a tavalyi szintet. Az önkormányzat által 
megbizott dolgozó is részt vett a szállitásnál és a mérlegelésnél is. 
  
Papszt Lajos  polgármester 
 
Kaposvár város többségi tulajdonos a cégben, ık térités ellenében elszállitják. A többi 
település megfizeti azt amit a városban lakóknak nem kell.  
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Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
  
A temetıvel szembeni telep jelenleg siralmasabb állapotban van, mint amikor lerakóként 
funkcionált.  
Megoldást jelentene, ha az önkormányzat által kijelölt területre egy vállalkozó elszállitaná a 
komposztálni szánt hulladékot. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Minden évben eldózeroltatják a lerakóhelyet. Mindent meg lehet oldani, csak a testület 
biztositson rá fedezetet.  
 
Erdıs József  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint a helyi televizión keresztül rá kell szoktatni az embereket a komposztálás 
elınyeire. Lesz a képviselı-testület életében sokkal fontosabb téma, a zöldhulladék 
elszállitással nem kell foglalkozni. 
 
 
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással  az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
25/2008.(XI.28.) rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 
helyi közszolgáltatásról szóló  

26/2007.(XII.21.) rendelet módositásáról 
 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
 
10.) Mővelıdési Ház, Könyvtár és Sportcsarnok szolgáltatási díjai. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a hirdetéseknél a hozott anyag esetén 1.800,-Ft kerüljön 
megállapitásra.  
 
A képviselı-testület a Pénzügyi Bizottság javaslatát figyelembevéve 10 igen szavazattal – 
egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

169/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                          Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Mővelıdési 
                          Ház, Könyvtár, valamint a sportcsarnok szolgáltatási dijait a következık 
                          szerint határozza meg: 
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                          Sportcsarnok óradijai: 
                          - Lengyeltóti fenntartású iskola, óvoda számára:   ingyenes 
                          - Lengyeltóti nevét viselı egyesületek számára:   ingyenes 
                          - A fennmaradó idıben nagyterem:     3.200,-Ft/óra 
                                                                kisterem:     1.100,-Ft/óra 
                          - Hétvégi igénybevétel:     min.4óra/12.000,-Ft 
 
                          Mővelıdési Ház és Mozi épület terembérleti dijai: 
                          - kereskedelmi célú árusitás:     10.000,-Ft 
                          - árubemutatók:       5.000,-Ft 
                          - oktatási célú (tanácskozás, tandijas tevékenység)  3.600,-Ft 
                          - Mővelıdési Ház és Könyvtár tevékenységébe illı formák: ingyenesek 
                          - Szinház terem       60.000,-Ft 
                             (főtési idényben+10.000,-Ft fütési költség) 
                          - Kisterem tanácskozásra      11.000,-Ft 
                          - Kisterem – konyhai eszközök használatával   20.000,-Ft 
                          - Lengyeltóti civil szervezeteknek, müvészeti csoportoknak  ingyenes 
 
                           Mővelıdési Ház eszközeinek kölcsönzése: 
                           - Mobil szinpad      15.000,-Ft/alkalom  
                           - Sör garnitúra (teljes)     18.000,-Ft/nap 
                           - Sör ganitúra (1 asztal, 2 pad)    500,-Ft/nap 
                             (a kistérségben csere alapon)    ingyenes 
 
                            Mővelıdési Ház vendégszoba 
                            - 2 ágyas szoba      2.400,-Ft/fı/nap 
                            - fütési idényben      3.600,-Ft/fı/nap 
                            - önkormányzat vendégeinek    ingyenes 
 
                            Irodatechnikai szolgáltatások: 
                            - fénymásolás A4-es     25,-Ft/oldal 
                            - fénymásolás A3-as     35,-Ft/oldal 
                            - nyomtatás (fekete, csak szöveg)    25,-Ft/oldal 
                            - nyomtatás (fekete, kép)     120,-Ft/oldal 
                            - nyomtatás (színes, csak szöveg)    120,-Ft/oldal 
                            - nyomtatás (színes, kép A4-es)    480,-Ft/oldal 
                            - fax – belföld      220,-Ft/oldal 
                            - fax – külföld      480,-Ft/oldal  
                            - szövegszerkesztés     360,-Ft/oldal 
                            - laminálás A3-as      360,-Ft/oldal 
                            - laminálás A4-es      180,-Ft/oldal 
                            - laminálás A4-ös      120,-Ft/oldal 
                            - névjegykártya      25,-Ft/db. 
                            - kötés       600,-Ft/db. 
 
                            Beiratkozási dijak – Könyvtár 
                            Lengyeltótiak 
                            - 16 éves korig      ingyenes 
                            - diákok, nyudijas, gyesen lévı, munkanélküli  250,-Ft/év 
                            - felnıttek       550,-Ft/év 
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                             Vidékiek 
                             - 16 éves korig      ingyenes 
                             - diákok, nyugdijas, gyesen lévı, munkanélküli  350,-Ft/év 
                             - felnıttek       700,-Ft/év 
 
                             A kölcsönzési határidı lejárta után visszahozott könyvek utáni 
                             késedelmi dij:      150,-Ft/kötet/hónap 
 
                             Számitógép használat: 
                             - éves bérlet (január 1-tıl-december 31-ig)  5.200,-Ft/év 
                             -negyedéves (három hónap)    1.500,-Ft 
                             - napi használat (max 2 óra)    300,-Ft 
 
                             Tóti Tv. hirdetés 
                             - képes hirdetés (max. 30 mp.)    6.000,-Ft/30mp 
                             - hir blokkban szereplı hirdetés (hozott anyagból) 1.800,-Ft 
 
                              A megállapitott dijak a mindenkor hatályos ÁFÁ-t is tartalmazzák. 
                              A fenti dijak 2009. január 1-tıl érvényesek. 
 
                             Határidı: 2009. január 1. 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
                              
11.) Önkormányzati garázsok bérleti díjának megállapítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

170/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                             Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az  
                             Önkormányzat tulajdonában lévı garázsok bérleti diját 
                             2009. január 1-tıl 2.930,-Ft/m2/év összegben állapitja meg, 
                             melyet a mindenkori hatályos ÁFA terhel. 
 
                             Határidı: 2009. január 1. 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
12.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
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A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
26/2008.(XI.28.) rendelete 

a Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló  
16/1999.(XII.30.),a 4/2001.(II.23.), a 10/2001.(IX.26.), a 6/2002.(VIII.23.), a 8/2002.(X.30.),  

12/2002.(XII.12.), 16/2004.(VI.30.) , 26/2004.(XII.15.), 14/2005.(V.27.), 
19/2005.(IX.30.), 13/2006.(IV.26.), a 22/2006.(X.11.),  a 

7/2007.(II.23.), valamint a 14/2008.(V.30.) rendelettel módositott 
6/1999.(III.25.) rendelet módositásáról 

 
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
13.) Törvényességi észrevétel az Alapszolgáltatási Központ társulási megállapodásával 
kapcsolatban. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

171/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 

                        Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a  
                         Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Fenntartói Társulás  
                          társulási megállapodását az alábbiak szerint módosítja: 
 
                         A társulási megállapodás 7. a) pont harmadik mondatában levı  
                         „Társulási Tanács” szövegrész helyébe „társulásban részt  
                        vevı önkormányzatok polgármesterei” szövegrész kerül.   
 
                        A társulási megállapodás 7. b) pontjába foglalt rendelkezés helyébe  
                        az alábbi rendelkezés lép:  
                       „A telephelyen foglalkoztatottak kinevezését megelızıen az  
                        intézményvezetı kikéri a telephely szerinti önkormányzat  
                        polgármestere véleményét.” 
 
                       A társulási megállapodás 8. pontjának címe az alábbira  
                       módosul: „Vagyoni viszonyok szabályozása, a költségek viselésének  
                       aránya és teljesítésének feltételei” 
 
                       A társulási megállapodás 8.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
                       „8.1. Vagyoni viszonyok szabályozása 
  

a) Az intézmény székhelyén és telephelyein a feladatellátást szolgáló, 
térítésmentes használatba átadott ingatlanok, valamint azok leltár 
szerinti felszerelései és ingóságai az átadó önkormányzatok 
tulajdonában állnak. 
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b) A székhelyen és telephelyen levı épületek állagának és 
rendeltetésszerő használhatóságának biztosítása érdekében 
szükséges megelızı és javító munkák (karbantartás) elvégzése az 
intézményi költségvetés dologi kiadásai terhére történik.  
A székhelyen és telephelyen levı épületek felújításával, 
helyreállításával, átalakításával, bıvítésével és korszerősítésével 
(beruházás) kapcsolatos költségeket a székhely illetve telephely 
szerint illetékes önkormányzat, mint tulajdonos viseli, melynek 
vagyonnövekménye is a tulajdonost illeti.   

c) A társult tagok által megvalósított közös beruházások, fejlesztések 
révén létrejövı vagyon és annak vagyonszaporulata a társult 
önkormányzatok közös vagyonát képezi hozzájárulásuk 
arányában.  

 
           A társulási megállapodás 8.2. pont második mondata hatályát veszti.  
 

A társulási megállapodás 8.3. pont utolsó mondata helybe az alábbi 
rendelkezés lép:  

           „Az intézményi költségvetésrıl Lengyeltóti Város Önkormányzata a  
 tárgyévet követı zárszámadás elfogadása után 30 napon belül 
elszámol.” 

 
A társulási  megállapodás 8.6. pont második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Az inkasszó benyújtása elıtt Lengyeltóti Városi Önkormányzat 
polgármestere a nem fizetı társulási tagot a fizetési határidıt követı 
15. naptól egy alkalommal köteles   írásban felszólítani a hozzájárulás 
összegének megfizetésére.” 

 
A társulási megállapodás 8.6. pont harmadik mondatában levı „5. 
napig” szövegrész  helyébe a „15 napig” szövegrész kerül.                                                                                                                                                                                         

 
A társulási megállapodás 10.3. pont második mondata helyébe az alábbi 
rendelkezés  lép: 
„A kizárást megelızıen a székhely település önkormányzata a 

társulás tagját, jelen megállapodásba foglalt kötelezettségének 
teljesítésére szolgáló határidı elmulasztását követı 15 napon belül, 15 
napos határidı kitőzésével  kötelezettségének teljesítésére hívja fel.”  

 
A társulási megállapodás 11. pont „A társulás tagjainak kiválása esetén 
a vagyoni hozzájárulás rendezése” alcím alatti 1. pont helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Kiválás (kizárás, felmondás) esetén a társult tag Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat  Képviselı-testületével szembeni tartozását a kiválást 
követı 15 napon belül köteles  kiegyenlíteni és egyéb kötelezettségeit 
teljesíteni. A kivált tag többletfizetését Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselı-testülete 15 napon belül visszafizeti.” 
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             A társulási megállapodás 11. pont „A társulás tagjainak kiválása  
esetén a vagyoni hozzájárulás rendezése” alcím alatti 3. pont helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 

             „A társulásból történı kiválás (kizárás, felmondás) esetén a társult  
            önkormányzatok közös vagyona tekintetében el kell számolni.  

A társulás kivált tagja a hozzájárulása arányában megállapított 
tulajdoni hányad kiadására abban az esetben tarthat igényt, ha nem  
veszélyezteti a társulás feladatainak ellátását. A társulás feladatainak 
ellátását veszélyeztetı kiválás esetén a kivált tagot a társulás többi 
tagjával kötött szerzıdés alapján használati díj illeti meg.”    

 
           A társulási megállapodás 11. pontja alatti „A társulás megszőnése során  

alkalmazandó vagyonfelosztás” alcím helyébe „A társulás 
megszőnésére vonatkozó elszámolás rendje:” alcím lép. 

 
A társulási megállapodás 11. pont „A társulás megszőnésére vonatkozó 
elszámolás rendje:” alcím alatti 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés 
lép:  

 
1. A társulás megszőnése esetén, a hitelezık tartozásának 

kiegyenlítése után a társult önkormányzatok közös vagyonát az 
önkormányzatok között hozzájárulásuk arányában kell felosztani 
és megállapodásba kell foglalni. 

 
Határidı: 2008. november 30. 
Felelıs: Papszt Lajos polgármester 

 
14.) Lengyeltóti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

172/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Lengyeltóti  
                  Alapszolgáltatási Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
                  Az alapító okirat 10. pontjában levı „Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi  
                  Társulás Társulási Tanácsa” szövegrész helyébe „társulásban részt vevı  
                   önkormányzatok polgármesterei” szövegrész kerül.  
 
                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
                   Határidı: azonnal 
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15.) Törvényességi észrevétel a Lengyeltóti Városi Önkormányzat 12/1998.(XI.26.) helyi 
adókról szóló rendeletére. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

173/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                               1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                    a Dél-Dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 
                                    3-2091/2008.számú levelében foglalt törvényességi észre- 
                                    vételt megtárgyalta, azzal egyetért. 
 
                              2.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                   utasitja a jegyzıt, hogy a következı képviselı-testületi 
                                   ülésre az adórendelet tervezetet készitse el, melyet a 
                                   polgármester a képviselı-testület elé terjeszt. 
 
                              3.) A képviselı-testület 2009.évben nem kivánja az adómértéket 
                                   emelni. 
 
                              Határidı: azonnal 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
 
16.) Hozzájárulás a téli közmunkaprogram pályázat beadásához. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
A téli közmunkaprogramban résztvevık feladata között szerepelni fog, hogy az idıs, beteg 
nyugdijasok elıtt a havat takaritsák el. Nagy dolognak számitana, ha olyan bizalom 
alakulhatna ki, hogy az udvarába is beengedje és esetleg fát is tudjon vágni.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Véleménye szerint a téli közmunkából csak probléma lesz. A lakosság körében felháborodást 
fog okozni, hogy kik azok a személyek, akik elıtt elvégzik a feladatot.  
Javasolja, hogy az önkormányzat kistraktora reggel a járdákat takaritsa le, azért hogy az 
újteleprıl is eljussanak a gyermekek az iskolába.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Pontosan meg van határozva a közmunkásoknak és a hótolóknak is, hogy milyen sorrendben 
kell elkezdeni a takaritást.  
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Lenner Úr által elmondottakra nem lehet felelısséget vállalni, mivel az plusz pénzt jelent.  
Vitát okoz a főkaszálás is, mivel a testület eldöntötte, hogy az átmenı forgalomban az 
önkormányzat végzi el a munkát. Sajnos a mellékutcákból nem egy telefon érkezik, és 
követelıznek a lakók  
Amennyiben a lakók nem végzik el a járdatakaritást, akkor a hivatal büntet. 
 
Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
Amennyiben az állampolgárok is elvégzik a házuk elıtti teendıket hó esetén, akkor az 
önkormányzatnak is kevesebb dolga akad és a problémák is megoldódnak.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
Jó ötletnek tartja Lenner Úr által javasoltakat, de nehéz találni közülük egy olyan megbizható 
embert, aki felügyeli a munkájukat.  
 
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

174/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 

1. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete dönt 
a Szociális és Munkaügyi Miniszter által kiirt 2008/10 
Téli Közmunkaprogram cimő pályázatban való részvételrıl. 

 
2. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kijelenti, hogy a  

település üzemeltetési és tisztasági önkormányzati feladatok 
ellátására, csapadékvíz, és belvízelvezetı csatornahálózatának 
kialakitására, helyreállitására és karbantartására, a települések 
belterületi útjainak fenntartására, az utak környezetének karban- 
tartására, átlagosan 20 fıt kiván foglalkoztatni. 

 
3. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a 

pályázat saját forrását jelentı 20.734,-Ft összegbıl a közmunka- 
programban résztvevık arányában számitott 5.924,-Ft összeget 
2008. december 31-ig befizeti a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás 
11743105-15571380-10010000.számú számlájára. 

 
4. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja, hogy a 

közmunkaprogramban résztvevık 1 havi munkabér és járulékainak 
megfelelı 2.044.834 Ft forgótıkét 2008. december 31-ig befizeti 
a Pogányvölgyi Kistérségi Társulás 11743105-15571380-10010000. 
számú számlájára. 

 
                            Határidı: azonnal 
                            Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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17.) Lengyeltóti, Pusztaszentgyörgy és Pusztaberény 2009.évi ivóviz- és szennyvizcsatorna 
dij megállapitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

175/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete  
                                  pályázatot nyújt be a 2009.évi ivóviz szolgáltatási 
                                  dijtámogatások igénylésére. Meghatalmazza a DRV. Zrt-t 
                                  (Siófok, Fı u.37.) hogy készitse el és nyújtsa be a pályázatot 
                                  a lakossági ivóviz állami támogatás elnyerése érdekében. 
                                  Utasitja a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges 
                                  nyilatkozatokat. 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselı-testület 10 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 
27/2008.(XI.28.) rendelete 

a 2009.évi ivóviz és szennyvizcsatorna dijáról 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Kenyér Endre képviselı-testületi tag eltávozik az ülésrıl. 
 
 
18.) Megállapodás megkötésének jóváhagyása a mozgókönyvtári szolgáltatás ellátására. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

176/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Város Képviselı-testülete jóváhagyja a  
                                  Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás és  
                                  Lengyeltóti Városi Mővelıdési Ház és Könyvtár között 
                                  a kistérség területén a mozgókönyvtári szolgáltatás 
                                  ellátásáról szóló - az elıterjesztés melléklete szerinti – 
                                  megállapodás megkötését. 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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19.) Mindenki ebédel 2009 – a Gyermekétkeztetési Alapitvány pályázata. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

177/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                              Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete meg 
                              kivánja valósitani a Gyermekétkeztetési Alapitvány által 
                              kiirt – Mindenki ebédel 2009. cimő pályázatát 20 gyermek 
                              ellátására. 
                              A beruházás tervezett kezdése 2009. február 1. befejezése 
                              2009. december 31. 
                              A fejlesztés pénzigényének pénzügyi forrásai: 20 gyermek 
                              ellátására: 
                                

Megnevezés  
A fejlesztés forrásai  2009. Összesen 
Saját forrás 150.000,- 150.000 
Hitel - - 
GYEA keretbıl igényelt támogatás  1.350.000,- 1.350.000,- 
Egyéb forrás - - 
Összesen:  1.500.000,- 1.500.000,- 

 
                        A képviselı-testület a 2009.évi költségvetésben nevesítve szere- 
                        pelteti az elızıekben körülirt fejlesztéshez a saját forrás összegét. 
 
                        Határidı: azonnal 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
  
20.) Kötelezı gépjármő-felelısségbiztositás lemondása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhagúlag – az alábbi határozatot hozza: 
 

178/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                   az Önkormányzat tulajdonában álló Renault B tipusu, 
                                   LJM 762 forgalmi rendszámú jármő 2009.évi kötelezı 
                                   gépjármő-felelısségbiztositását a Pogányvölgyi Több- 
                                   célú Társulás által megkötésre kerülı flotta-biztositásán 
                                   keresztül kivánja megoldani. 
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                                   Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                   felhatalmazza a polgármestert, hogy a gépjármő- 
                                   felelısségbiztositását az OTP – Garancia Biztositónál 
                                   2008. november 30-ig felmondja. 
 
                                   Határidı: azonnal 
                                   Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
21.) Veres Margit lakásbérleti jogviszonya. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

179/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                              A képviselı-testület Veres Margit Lengyeltóti, Zrinyi u.27. 
                              sz. alatti lakás bérlıje kérelmének helyt adva, lakásbérleti 
                              jogviszonyát 2009. március 31. napjával megszünteti. 
                              Nevezett számára 2009. július 30-ig határozott idejü lakás- 
                              bérleti szerzıdést köt. 
 
                              Határidı: értelem szerint 
                              Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
22.) Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesületének támogatása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester 
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

180/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
9/2008.(I.31.) képviselı-testületi határozatát visszavonja. 

 
2.) A képviselı-testület a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei 

Egyesülete részére 25.000,-Ft támogatást állapit meg, mely 
összeget a Lengyeltóti csoport kiadásaira használható fel. 
Az összeget a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei  
Egyesülete 11743002-20021221-00000000 számú számlájára 
 kell utalni, és az átutalásal egyidejüleg a Lengyeltóti csoport 
 vezetıjét értesiteni kell. 
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 A fenti támogatási összegrıl az egyesület a számla másolatokkal, 
 2009. február 28-ig köteles elszámolni, amennyiben elszámolási 
 kötelezettségének nem tesz eleget a támogatás összegét a 
 jegybanki alapkamattal növelve, 2009. március 10. napjáig 
 köteles visszafizetni. 

 
                                    Határidı: azonnal 
                                    Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
 
23.) Közbeszerzési Szabályzat módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

181/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                  Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
                                  93/2004.(VI.29.) képviselı-testületi határozatának 2.) 
                                  pontját az alábbiak szerint módositja: 
                                  „ A közbeszerzési eljárást lezáró határozatot meghozó 
                                  személy döntésének segitésére a képviselı-testület 9 
                                  tagu állandó munkacsoportot hoz létre, Közbeszerzési 
                                  Bizottság elnevezéssel, Dankó Józsefet, Zsombok Lajost, 
                                  Lenner Vilmost, Erdıs Józsefet, Makarész Zoltánt, 
                                  Kenyér Endrét, Posza Jánosnét, Sándor Jánost, Borbély 
                                  Róbertet a Közbeszerzési Bizottság tagjainak megválasztja. 
                                  Az egyes közbeszerzéseknél a Közbeszerzési Bizottság – a 
                                  polgármester által kijelölt – öt fıs tanácsban jár el.” 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
24.) Fodor András Óvoda, Iskola, Szak- és Szakmai Szolgálat Alapitó Okiratának módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
 
Papszt Lajos   polgármester  
 
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy az Oktatási Hivatal Közoktatási Információs Iroda a 
20/1997.(II.13.) Kormányrendelet 11/A.§. (1) bekezdése értelmében teljeskörő és átfogó 
adategyeztetést tart, melynek célja a hivatalos intézménytörzsben nyilvántartott valamennyi 
adat és okirat valóságnak megfelelı tartalmi egyezısségének vizsgálata. 
 
Az adategyeztetést elektronikus úton, valamint a programból nyomtatott intézményi változás 
– bejelentı adatlapon kell 2008. november 30-ig megtenni az intézmény vezetıjének. 
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Ez idı után a az államigazgatási szervek (OEP, MÁK) által végzett ellenırzések során az 
intézményi adatok nem felelnek meg a KIR hivatalos nyilvántartásának, hatósági eljárás 
kezdeményezhetı az intézménnyel szemben.  
 
Kéri a képviselı-testületet, hogy az Alapitó Okiratban az ellátandó alaptevékenységek közé 
kerüljön beépitésre az utazó szakember-hálózat mőködtetése. 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

182/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Fodor  
                                András Óvoda, Általános Iskola, Szak- és szakmai 
                                 Szolgálat Alapitó Okiratát az alábbiak szerint módositja: 
 
                                 11.1. Ellátandó alaptevékenység: 
 
                                  80521-2 Egységes pedagógiai szakszolgálati tevékenység az 
                                  alábbi szövegrésszel egészül ki: 
                                  utazó szakember-hálózat mőködtetése 
 
                                  Határidı: azonnal 
                                  Felelıs: Papszt Lajos polgármester 
 
25.) A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módositása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
A képviselı-testület 9 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

183/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                                 Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 
                                 a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodását 
                                 az alábbiak szerint módositja. 
                                 A Megállapodás XII/B. fejezet 1.) pontjának elsı mondata 
                                 helyére az alábbi rendelkezés kerül: 
                                 „A társulási megállapodást a Ktt.1.§. (4) –(5) bekezdéseiben 
                                 foglaltaknak megfelelıen a Társulás tagja felmondhatja. 
                                 A kiválásról szóló döntést a települési önkormányzat  
                                 képviselı-testülete hat hónappal korábban köteles meg- 
                                 hozni, és azt a Társulás tagjaival közölni.” 
 
                                 Határidı: 2008. november 30. 
                                 Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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26.) Tanuszoda gazdasági társaság alapitása. 
Elıadó: Papszt Lajos polgármester  
 
(Az irásos elıterjesztés a jegyzıkönyv mellékletét képezi.) 
 
Az elıterjesztéssel kapcsolatban kérdést tett fel: Erdıs József, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet 
képviselı-testületi tagok 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Fı cél, hogy költségtakarékosan mőködjön az uszoda. A Pénzügyi Bizottság elnöke kívül kell, 
hogy maradjon, aki ezáltal objektív tud maradni. Úgy gondolták, hogy a Pénzügyi Bizottság 
képviselı-testületi tagjai legyenek a Felügyelı Bizottsági tagok.  
 
Zsombok Lajos  képviselı-testületi tag 
 
A Pénzügyi Bizottsági ülésen több órán keresztül vitáztak a gazdasági társaság alapitásán. A 
Bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolja. 
 
Zsombok Lajos képviselı-testületi tag eltávozik az ülésrıl. 
 
Papszt Lajos  polgármester  
 
Lengyeltóti Város Önkormányzata a kormánnyal közösen épitette az komplexumot. A 
kormány vállalta, hogy minden évben 50 %-át fizeti a beruházásoknak és a mőködtetésnek. 
2008. szeptember 16-tól kapott használatbavételi engedélyt az uszoda az elkövetkezı 3 
hónapra ki lett számolva, hogy Lengyeltóti Önkormányzat befizetési kötelezettsége 13 millió 
forint. Ebbıl levonásra kerül a villany és a gázszámla, a fennmaradó összeg 
visszaszámlázásra kerül. A munkabéreken is sokat takaritottak meg, mivel a dolgozókat más 
konstrukcióban alkalmazzák.  
Mindenki elıtt tisztázott, hogy nem lehet nyereséges, mivel ez tanuszoda. A 2009-es évre 
közel 40 millió forintot kell megtervezi a mőködésre, melybıl 35 millió forintot 
visszakapnak,  és kb. 25 millió forintból fog éves szinten mőködni.  
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Kéri javitani az Alapitó Okirat 3.pontjában az alapitó tulajdonában lévı kifejezést, mivel nem 
az önkormányzat tulajdona az uszoda.  
Kérdése, hogy a kistérséghez tartozó települések mennyivel járulnak hozzá a mőködéshez.  
 
Papszt Lajos   polgármester 
 
A kistérségi önkormányzatok nem járulnak hozzá, jelenleg folyik tárgyalás a kistérségi 
normativa terhére történı fizetésbıl. A dolgozók a Munka Törvénykönyv hatálya alá esnek. 
 
Dr. Szatmári Ibolya  jegyzı 
 
A Felügyelı Bizottság tagjainak személyi felelıssége van, de fıképpen nem a gazdálkodásért, 
hanem a beszámolási  kötelezettségek megtételéért.  
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A képviselı-testület akkor tud jó döntést hozni, ha párhuzamosan halad a másik 3 
önkormányzattal. Az üzemeltetésnek jogi hiányosságai vannak szakmailag rendben van. Ha 
az  uszoda dolgozói közmunkások elfogadható, de  a vizigépésznek és az uszodamesternek is 
legyen megfelelı végzettségrıl szóló papirja. Ezeket a munkajogi dolgokat a Kft-nél is 
nagyon figyelni kell.  
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Dr. Kovácsné kérdésére az uszodamester vállalkozásával kapcsolatban elmondja, hogy 
ugyanolyan vállalkozó ı is, mint az orvosok. Az uszodamester a Hidépitı, az orvosok pedig 
az önkormányzat vagyonában vállalkoznak. Az orvosok sem fizetnek bérleti dijat , igy ı sem. 
Amig uszásoktatás folyik, addig 30 vesznek jegyet, ennyi a haszon. Megállapodtak Ányos 
Szilviával, hogy 2.000,-Ft-nál nem kérhet többet, akárhány gyermek jár hozzá. İ is 
vállalkozó, és fizet adót.  Más városokban 10.000,-Ft – ért vállalnak egy órás oktatást. Több 
érdeklıdı is volt erre a feladatra, de ilyen kevés pénzért nem vállalták. A szülık részérıl van 
igény a különórákra. 
 
Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet  képviselı-testületi tag 
 
Példaként emliti, hogy ık is rendelnének az ügyeleti rendelıben, ami egy az egyben az 
önkormányzat tulajdona, arra is lenne igény, hogy odamenjenek a magán betegek, és az 
orvosok elteszik a pénzt. Máshol az oktató bérli a pályát és befizeti a befizeti a bérlemény 
utáni dijat. 
A nyári uszásoktatásnál 10 napra 112.000,-Ft-ot fizettek ki belépıjegyre. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Különbség van a két dolog között, mivel itt kifizetik a jegyárat amit a testület megszabott. Az 
önkormányzatnak nincs joga ellenırizni, hogy a közigazgatási területen kívül jár- e beteg az 
orvosi rendelıbe. Lehet, hogy máshol pályázat bérelnek, de nem 300,-Ft-os óradijnál. 
Senki nem kérte, hogy szervezzenek uszásoktatást, hisz 1 hónap múlva kezdıdött az iskola 
miért terheljék a szülıket. Akkor 400,-Ft volt a belépı, most 100,-Ft. Vitáztak eleget a 
jegyárakon, de a testület ezt fogadta el. Örül annak, hogy 5-6 tehetséges gyermek van, akik 
versenyre mennek.  
 
Lenner Vilmos  képviselı-testületi tag 
 
Megitélése szerint van forgalom az uszodában. Nehezményezi, hogy a Felügyelı Bizottság 
tagjainak nem állapitottak meg költségtéritést. Megitélése szerint a következı testület nem 
fogja térités ellenében végezni a tevékenységet. Nem ért egyet az elvvel, hisz egyetemlegesen 
felelıssek a bizottság tagjai. Komoly probléma lenne, ha biróság elıtt valamiért felelni 
kellene.  A pótbefizetéssel kapcsolatban tesz fel kérdést. Milyen megoldást találnának arra, 
hogy többen is szeretnének itt uszást oktatni? 
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyzı 
 
A pótbefizetés tekintetében vagy a törzsbetét %-os mértékét, vagy forintálisan kell konkrétan 
megjelölni, hogy évente, félévente milyen befizetéseket enged. 
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Dankó József  képviselı-testületi tag 
 
Megitélése szerint van igény az uszásoktatásra, a szülık döntik el, hogy megéri-e nekik. 
 
Papszt Lajos  polgármester 
 
Az uszásoktató jelezte, hogy bébiuszásra is lenne igény. Amennyiben többen is 
jelentkeznének, akkor szigorú órarend szerint át kell vizsgálni, hogy a komplexum birja-e a 
terhelést.  
 
Kéri a testületet, hogy az ülésen elhangzott módositásokkal, tárgyi tévedésekkel módositva 
fogadják el az Alapitó Okiratot. 
 
Megkérdezi a Felügyelı Bizottság tagjai, hogy vállalják-e a tisztséget. 
 
 
Erdıs József, Lenner Vilmos, Makarész Zoltán képviselı-testületi tagok vállalják a 
Felügyelı Bizottsági tagságot. 
 
 
Dr. Szatmári Ibolya   jegyzı  
 
Kéri, hogy a határozati javaslat 2.) pontjában döntsenek arról is, egyéni vállalkozói 
tevékenységet folytathat-e Ányos Szilvia.  
 
A képviselı-testület 8 igen szavazattal – egyhangúlag - az alábbi határozatot hozza: 
 

184/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 

1.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 
Pogányvölgyi Tanuszoda Korlátolt Felelısségü Társaság névvel 
korlátolt felelısségü társaságot alapit. Elrendeli az 500.000,-Ft 
összegü törzstıkének a Kft. pénzügyi intézményi számlájára 
történı átutalással. A társaság alapitó okiratát elfogadja.  
Felhatalmazza Papszt Lajos polgármestert az Alapitó Okirat 
aláirására. 

 
2.) A képviselı-testület a társaság elsı ügyvezetıjéül Ányos Szilviát 

egy éves idıtartamra megválasztja, aki az ügyvezetıi feladatokat 
munkaviszonyban látja el. Munkabérét havi 133.500,-Ft-ban 
határozza meg. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyvezetıvel 
az Alapitó Okirat és a jelen határozat rendelkezéseivel összhangban 
kösse meg a munkaszerzıdést. A testület hozzájárul, hogy Ányos 
Szilvia egyéni vállalkozói tevékenységet folytasson. 

 
 
 
 
 
 



 25 

3.) A képviselı-testület a Közhasznú társaság könyvvizsgálójának 
egy éves idıtartamra a Szita és Társai Könyvvizsgáló Tanácsadó 
és Szolgáltató Kft. (Cégjegyzékszám: CG-14-09-305 663) 
7400. Kaposvár, Kereszt u.1. Könyvvizsgálói nyvt. száma: 
001465) megválasztja. A könyvvizsgálatért személyében Szita 
László könyvvizsgáló felelıs (anyja neve: Varga Amália) lak- 
cime: 7400. Kaposvár, Kereszt u.1. könyvvizsgálói igazolványának 
száma: TT 001504). A könyvvizsgáló megbizási dijat 10 e Ft +ÁFA/év 
összegben határozza meg. A könyvvizsgálói megbizási szerzıdés 
lényeges tartalmi elemeit – az elıterjesztéssel egyezıen – jóváhagyja. 
Felhatalmazza az ügyvezetıt és a polgármestert a könyvvizsgálói 
megbizási szerzıdés aláirására. 

 
4.) Az Alapitó Okiratban megjelölt 500.000,-Ft pénzbeni hozzájárulást 

és a társaság alapitásával felmerülı ügyvédi és bejegyzési költségeket 
a 2008. évi költségvetésbıl tartalék-keret terhére biztositja. 

 
5.) A Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Pogány- 

völgyi Tanuszoda Kft. Alapitó Okiratának szerkesztésével, ellen- 
jegyzésével és a társaság bejegyzésével kapcsolatos feladatok 
ellátásával megbizza Dr. Liszkai Katalin ügyvédet, a mellékletként 
csatolt megbizási szerzıdésnek megfelelıen. 

 
                        Határidı: azonnal 
                        Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

185/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                             A képviselı-testület az elsı felügyelı bizottság tagjává  
                             20111. március 31-ig terjedı hatállyal Makarész Zoltán 
                             (anyja neve: Sutyor Mária) 8693. Lengyeltóti, Tamási  
                             Á.u.1.sz. alatti lakost megválasztja. 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
A képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

186/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                             A képviselı-testület az elsı felügyelı bizottság tagjává  
                             20111. március 31-ig terjedı hatállyal Erdıs József 
                             (anyja neve: Ferde Erzsébet) 8693. Lengyeltóti, Rákóczi 
                             Á.u.20.sz. alatti lakost megválasztja. 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
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A képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

187/2008.(XI.27.) képviselı-testületi határozat 
 
                             A képviselı-testület az elsı felügyelı bizottság tagjává  
                             20111. március 31-ig terjedı hatállyal Lenner Vilmos 
                             (anyja neve: Fincza Ilona) 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u. 
                             Á.u.27.sz. alatti lakost megválasztja. 
 
                             Határidı: azonnal 
                             Felelıs: Papszt Lajos polgármester  
 
 
 
Papszt Lajos polgármester javasolja a képviselı-testületnek, hogy a lakásfenntartási 
támogatás iránti kérelmek elbirálására zárt ülést rendeljenek el. 
 
 
 

kmf. 
 
 
 

Dr. Szatmári Ibolya                                                                                    Papszt Lajos 
jegyzı                                                                                                         polgármester  


